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"לולא שינוי מודל העמלות, שכרם של 

טוען  כך  צונח"-  היה  הפיתוח  מנהלי 

מכתבו  בעקבות  ביטוח  בכלל  בכיר 

לאיגוד  האגף  יו"ר  ירון,  אמיר  של 

בו  העובדים,  בהסתדרות  מקצועי 

קרא לאיזי כהן, מנכ"ל כלל, להימנע 

הפיתוח  )מנהל  המפ"עים  מהחתמת 

חדש  העסקה  הסכם  על  העסקי( 

מבלי  תנאיהם  את  לכאורה  המרע 

ומתן  "משא  ההסתדרות  עם  לערוך 

הבכיר,  לדברי  כדבריו.  אינטסיבי", 

ביטוח  על  מבוססות  העמלות  רוב 

כולו  השוק  שכיום  ומכיוון  מנהלים, 

העמלות  בה  הפנסיה  לקרן  התכנס 

העמלות  מודל  שינוי  יותר,  נמוכות 

היטיב איתם. 

"אין זה משנה איזה שינוי תבצע, בין 

העובדים  תנאי  את  משפר  אתה  אם 

לפרש  אפשר  תמיד  לא,  אם  ובין 

אמר  תנאים",  כהרעת  השינוי  את 

לעדיף מנהל מכירות באחת מחברות 

הביטוח. 

המועסקים  שכירים  הינם  המפ"עים 

הביטוח,  חברות  ידי  על  אישי  בחוזה 

בין  המקשר  החוט  למעשה  והם 

לבין  והבריאות  הפנסיה  סוכני  כל 

מפע"ים,  כ-50  ביטוח  בכלל  החברה. 

כה  עד  עמד  שלהם  הבסיס  ששכר 

בנוסף  שקלים.   5,000 עד   3,500 על 

קבלו המפע"ים עמלות בגין מכירות, 

שינוי מודל התגמול של מנהלי הפיתוח העסקי בכלל ביטוח יצר תרעומת בענף | "הם קבלו משכורות עתק 
ללא כל מאמץ"

בכיר בכלל: לולא שינוי מודל העמלות, 
שכרם של המפקחים היה צונח

הממוצע  החודשי  השכר  את  שהעלו 

כמה  שקלים.  אלף   34 לגובה  שלהם 

בגובה  נאה  משכר  נהנו  אף  מהם 

עם  לחודש.  שקלים  אלף   60 של 

המקדמים  רפורמת  בעקבות  זאת, 

המובטחים פחת בצורה ניכרת היקף 

המכירות של ביטוחי המנהלים, שהיוו 

את מרכז הכובד של מערך המכירות 

בכלל  הוחלט  וכך  הביטוח,  בחברות 

בתמהיל  שינויים  לבצע  ביטוח 

המכירות המבוססים על אסטרטגיית 

החברה החדשה. מצד אחד, הוקשחה 

תקרת  הוגבלה  הביטולים,  תפישת 

ופיננסי  חיסכון  תכנית  בגין  העמלה 

כי  ונקבע  בחודש  שקלים  ל-2,000 

העמלות  את  לשנות  רשאית  החברה 

הבסיס  שכר  שני,  מצד  לעת.  מעת 

ל-5,000  הועלה  המפ"עים  כלל  של 

התגמולים  ותמהיל  לחודש  שקלים 

במכירות  הירידה  לאור  מחדש  נקבע 

ביטוחי המנהלים. 

מפ"עים,  ל-4  פרט  הבכיר,  לדברי 

על  לחתום  הסכמתם  נתנו  כולם 

ארבעה  אותם  החדש.  החוזה  נוסח 

שהפכה  העובדים,  להסתדרות  פנו 

עובדי  של  היציג  לארגונם  לאחרונה 

החברה, ובקשו את עזרתה. כך שיגר 

ירון מכתב לכהן בדרישה שלא לפגוע 

בתנאי העסקתם. הדבר יצר תרעומת 

כל  להסתדרות  שאין  בטענה  בכלל, 

העסקי  בעולם  להתערב  לגיטימציה 

המפ"עים  בקרב  בעוד  החברה,  של 

למהלך  הרקע  לפיה  טענה  נשמעת 

הכשרת  קורס  סיום  הוא  כלל  של 

עם  חדש'  'דם  שמכניס  מפקחים, 

במצב  אך  יותר,  נמוכות  שכר  ציפיות 

יכולה  אינה  ביטוח  כלל  הקיים 

מנגד  בפניהם.  שעריה  את  לפתוח 

דרישה  יש  כך  שגם  טענות  נשמעות 

למפקחים רבים יותר כיוון שהסוכנים 

פוטנציאל  מלוא  את  מנצלים  אינם 

המיקוד  בעידן  שלהם  המכירות 

לליווי  זקוקים  ולכן  פרט,  במכירות 

צמוד יותר. 

"צריך להבין שכמה מהמפ"עים קבלו 

משכורות עתק ללא כל מאמץ, ועכשיו 

הזיזו להם את הגבינה והם כועסים", 

"כמה  בכלל.  נוסף  בכיר  לעדיף  אמר 

להגיע  בלי  אפילו  עמלות  קבלו  מהם 

לסוכנים. יש כאלה שמרוויחים כל כך 

טוב שהם מסרבים להצעה להתקדם 

קרה  כבר  התפקידים.  בהיררכיית 

מנהל  סגן  להיות  למפ"עים  שהציעו 

מחוז והם סירבו. חשוב לציין ששינוי 

במנורה  גם  קרה  התגמולים  מודל 

לפני כשנתיים ובהפניקס לפני כשנה, 

וכמעט על החברות עובדות בפורמט 

זהה מולם". 

וראש  למנכ"ל  משנה  זכריה,  יעקב 

מסר  ביטוח,  בכלל  העסקים  מערך 

"בחודשים  כי  לדברים  בתגובה 

אסטרטגיה  בכלל  נבנתה  האחרונים 

את  להתאים  מטרה  מתוך  עסקית 

החברה לסביבה העסקית המשתנה, 

ארוך  החיסכון  במוצרי  בעיקר 

מעת  משתנה  התגמול  מבנה  הטווח. 

של  הרגיל  העסקים  במהלך  לעת 

ומשקף  כולו,  בשוק  גם  כמו  החברה, 

העבודה  מתכניות  שנגזרים  יעדים 

החדשות".

 תנאי השכר של מנהלי הפיתוח העסקי:

* שכר בסיס ברוטו של 5,000 שקלים. 

* עמלה שתשולם בגין השנה הראשונה על כל פוליסה על בסיס חישוב 

    שקובעת החברה. 

* העמלה תשולם כמקדמה בגין פרמיות בסמוך לאחר מועד הפירעון. 

* אפשרות לשינוי העמלות בהתאם להסכם הנחתם מול הסוכן. 

* דמי תגמולים פנסיוניים בשיעור של 5% מהמעסיק נוסף על 8.33% פיצויים. 
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מגבש בימים  איגוד לשכות המסחר 

בתגובה  מקיף  עמדה  נייר  אלה 

לטיוטת התקנות שפירסם לאחרונה 

עודד  פרופ'  ההון,  שוק  על  הממונה 

פנסיוניות  להפקדות  בנוגע  שריג, 

עוד  הטלת  עם  "די  הגמל.  לקופות 

העסקי"  המגזר  על  הכבדות  ועוד 

איגוד  נשיא  לין,  אוריאל  עו"ד  הגיב 

מעוררת  הטיוטה  המסחר.  לשכות 

המעסיקים  בקרב  רבה  התנגדות 

המעסיק  על  מטילה  והיא  היות 

אחריות משותפת להליך הדיווח לצד 

זו המוטלת על החברות המנהלות. 

הפקדת  על  הדיווח  הטיוטה,  פי  על 

ייעשה  הגמל  לקופות  תשלומים 

יחוייבו  המעסיקים  ממוכן.  באופן 

אודות  מפורט  דיווח  להעביר 

ההפקדות של כל עובד ומידע על סך 

התשלומים שהופקדו לקופה. הדיווח 

לכל  ביחס  פרטים  גם  לכלול  אמור 

בגינו מופקדים תשלומים  רכיב שכר 

הטיוטה  עובד.  כל  עבור  גמל  לקופת 

חלוקה  לעניין  הוראות  גם  כוללת 

קופות  חשבון  מרכיבי  של  ורישום 

בנוסף,  הנפרדות.  והרשומות  הגמל 

יחויבו החברות המנהלות במתן היזון 

חוזר ממוכן למעסיק בגין הדיווח על 

התנגדות רבה בקרב המעסיקים לטיוטת התקנות בדבר הפקדות פנסיוניות לקופות הגמל שיגרמו לטענתם 
לעומס תפעולי כבד | איגוד לשכות המסחר מגבש בימים אלה נייר עמדה בתגובה לטיוטה

המעסיקים נגד כללי הדיווח החדשים להפקדות 
פנסיוניות: "יוצרים עומס תפעולי כבד"

ההפקדות. 

"למגזר העסקי נמאס לשמוע כל יום 

של  יוזמות  שהן  נוספות  הכבדות  על 

הממשלה  "על  לין,  אומר  הפקידות", 

שלה  למדיניות  נאמנה  להיות 

השלטונית  המערכת  את  ולהנחות 

לקיים מדיניות זו. כפי ששר הכלכלה, 

נפתלי בנט, הצהיר שבכוונתם לפעול 

הכבדות  עוד  לא   – ההפוך  בכיוון 

הזמן  הגיע  ההכבדות.  הפחתת  אלא 

לשחוק  טובות'  'מסיבות  שיפסיקו 

את המגזר העסקי". 

החיוב  כי  טוענים  בענף  גורמים 

עובד  כל  על  מפורט  דיווח  בהעברת 

יביא לעומס תפעולי כבד, בפרט  על 

יוצאים  המעסיקים  הקטן.   המעסיק 

שכר  רכיב  כל  לפירוט  החיוב  נגד  גם 

לקופת  תשלומים  מופקדים  שבשלו 

הסכום  בהצגת  די  כי  וטוענים  הגמל, 

התשלומים  מופקדים  שבגינו  הכולל 

הפירוט  לרמת  הצדקה  כל  אין  וכי 

בענף  מתנגדים  כן  כמו  הנדרשת. 

לדווח  המעסיק  את  לחייב  לדרישה 

במקרה  לקופה  הפקדה  הפסקת  על 

של הפסקת העסקה. 

מנהלי הגופים, הבנקים, לשכת סוכני 

המסחר  לשכות  ואיגוד  הביטוח 

הערותיהם  את  להעביר  התבקשו 

לטיוטה עד ה-4 ביולי 2013. התקנות 

ביולי  ב-1  לתוקפן  להיכנס  צפויות 

ההוראות  את  יחליפו  והן   2014

הכנסה  מס  בתקנות  הרלוונטיות 

)כללים לאישור וניהול קופות גמל(.
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עדיף  של  הבלעדי  הפרסום  בעקבות 

את  לחייב  האוצר  לכוונת  בנוגע 

הנמקה  במסמך  המוסדיים  הגופים 

הפנסיוני,  במוצר  לקוח  שימור  בעת 

ההון  שוק  לאגף  מהגופים  כמה  פנו 

בבקשה להבהיר כיצד ייתכן שהאוצר 

חוק  בעוד  ההוראה,  לקידום  פועל 

שירותים  על  הפיקוח  לחוק   14 סעיף 

פנסיוני  בייעוץ  ]עיסוק  פיננסיים 

ובשיווק פנסיוני[ מחייב זאת ממילא. 

סעיף  עמימות  כי  השיבו  באוצר 

בקרב  שונות  פרשנויות  יצרה  החוק 

על  הקפידו  שחלקם  כך  המוסדיים, 

שימור  בעת  גם  הנמקה  מסמך  מתן 

אף  על  זאת,  לא.  וחלקם  הלקוח, 

לחייב  שיש  היתה  האגף  שעמדת 

עם  מצב.  בכל  הנמקה  במסמך 

כיוון  עין  להעלים  בחרו  באגף  זאת, 

באמצעות  בנושא  לטפל  שהוחלט 

שהטיוטה  ההנמקה,  מסמך  חוזר 

הראשונית של ניסוחו פורסמה ב-31 

נקבע  זו  בטיוטה   .2012 באוקטובר 

שבמקרה של שימור לקוח, על הסוכן 

ללקוח  להמציא  הפנסיוני  והיועץ 

'מסמך הנמקה ממוקד', כלומר הצגת 

הנימוקים באמצעות שיחה טלפונית, 

השיחה  סיכום  העברת  מכן  ולאחר 

בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני. 

צפויה  כי  לעדיף  אמר  באוצר  בכיר 

נוספת  חוזר  טיוטת  להתפרסם 

בנוסח  שינויים  יבוצעו  במסגרתה 

הוסיף  זאת,  עם  הראשונה.  הטיוטה 

מתן  המסדירה  ההוראה  הבכיר, 

שימור  בעת  ממוקד  הנמקה  מסמך 

לקוח ככל הנראה תישאר בעינה.  

האוצר מבהיר: מסמך הנמקה רזה 
בעת שימור

בעקבות פניות הגופים מבהירים באוצר כי  במקרה של שימור לקוח, על הסוכן 
והיועץ הפנסיוני להמציא 'מסמך הנמקה ממוקד' - הצגת הנימוקים באמצעות 

שיחה טלפונית והעברת סיכום השיחה בכתב



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

גיליון מס' 738 | יום ד' יא' בתמוז התשע"ג | 19.6.2013

| חדשות  ביטוח4

השיווק  סמנכ"לית  שמחון,  בן  גלית 

תפקידה  את  מסיימת  הפניקס,  של 

בימים  בחברה.  שנים  כ-3.5  לאחר 

זהות  את  החברה  תחשוף  הקרובים 

מחליפה.

מהחברה לא נמסרה סיבת הפרישה, 

בתוצר  מדובר  ההערכות  פי  על  אך 

אייל  בין  ממושכת  מתיחות  של 

גלית  לבין  הפניקס  מנכ"ל  לפידות, 

בן שמחון. מקורבים לשניים מתארים 

וכדומיננטים  אותם כאנשים דעתנים 

רקע  על  בזה  זה  להתנגח  שהרבו 

השניים  בין  הדעות  וחילוקי  מקצועי, 

הם שהביאו ככל הנראה לפרישתה. 

כאשת  בענף  מצטיירת  שמחון  בן 

חסרת  הראשונה,  מהמעלה  מקצוע 

בכל  המטרה  לעבר  וחותרת  פשרות 

כוחותיה, אך גם כמי שהתבטאויותיה 

מטח  אחת  לא  עליה  גזרו  הבוטות 

כארבעה  לפני  כך,  כבד.  חיצים 

שמחון  בן  השתתפה  וחצי  חודשים 

עדיף  ידי  על  שהופק  פסגות  בכנס 

כנסים, והתייחסה להתנהלות המגזר 

האחרונות  "בשנים  באומרה:  העסקי 

התנהלנו בצורה חזירית". 

רבה  תרעומת  יצרה  זו  התבטאות 

כלי  בכל  ענק  לכותרות  וזכתה  בענף 

התקשורת. למרבה ההפתעה, על אף 

לא  היא  מהקשרם  הוצאו  שדבריה 

שמיהר  לפידות,  מצד  לגיבוי  זכתה 

ההערכות  חרף  מדבריה  להתנער 

גלית בן שמחון פורשת מהפניקס
סמנכ"לית השיווק של החברה מסיימת את תפקידה לאחר כ-3.5 שנים בחברה | על פי ההערכות מדובר 

בתוצר מתיחות ארוכת ימים בינה לבין לפידות 

עצמה  למצוא  צפויה  שמחון  בן  כי 

בעקבות  הפניקס  לשורות  מחוץ 

לסדרם  העניינים  שבו  זו,  התבטאות 

כעת  בתפקיד.  לכהן  המשיכה  והיא 

נראה כי המתיחות בין השניים הגיעה 

לשיאה, וכך הוחלט על פרישתה. 

קובי צרפתי: יש לתבוע בכל מקרה 
של קבלת שירות לקוי מספק 

לביטוח  הוועדה  יו"ר  צרפתי,  קובי 

קורא  הביטוח,  סוכני  בלשכת  כללי 

הביטוח  חברת  אצל  תביעה  לפתוח 

לקוי  שירות  קבלת  של  מקרה  בכל 

מספק שירות. ההודעה שפירסם יו"ר 

הוועדה לביטוח כללי בלשכה מכוונת 

בעיקר לקבוצת שחר, שתלונות רבות 

בנוגע לרמת השירות שהיא מספקת 

נדונו בוועדה המקצועית. 

פתיחת התביעה אצל המבטח תביא 

השירות  נותן  בין  ישיר  קשר  לקיום 

חוזר  מנגון  ולהפעלת  ולסוכן,  ללקוח 

יישוב תביעות אשר מאלץ את חברת 

זמנים  לוחות  פי  על  לפעול  הביטוח 

צרפתי  התביעה.  אחר  רציף  ומעקב 

"מכוח  החברה  מעורבות  כי  מקווה 

למבטח  תגרום  תביעות  יישוב  חוזר 

להפעיל את כוחו והשפעתו על ספק 

החברה  תאולץ  ולחילופין  השירות, 

פי  על  חבותה  מכוח  בתביעה  לטפל 

על  תטופל  והתביעה  הפוליסה  תנאי 

מהסוכנים  צרפתי  מבקש  עוד  ידה". 

לעו"ד  בנושא  תלונה  העתק  יפנו  כי 

המחלקה  מנהלת  ייגר,  מיכאלה 

מנת  על  זאת  בלשכה,  המשפטית 

לגבש את עמדת הלשכה מול חברות 

הביטוח. 

חברות  כמה  כי  צרפתי  כותב  עוד 

לאפשר  הוועדה  לבקשת  נענו  ביטוח 

בחירה בין יותר מספק שירותים אחד, 

לתחרות.  השוק  את  לפתוח  ובכך 

יו"ר  של  לפנייתו  בכך  נענו  החברות 

שני  לפחות  ללקוח  יציעו  כי  הוועדה 

לחוזר  הכפפתם  תוך  שירות,  נותני 

התבקשו  בנוסף,  תביעות.  יישוב 

עצמית  השתתפות  לקבוע  החברות 

זה  החליט  אם  גם  מבוטח,  לכל  זהה 

לפנות לספק שירותים פרטי. 

הדיונים  במסגרת  כי  הוסיף  צרפתי 

לדירה  התקנית  הפוליסה  בנושא 

העלו  הביטוח  על  המפקח  מול 

את  המקצועית   הוועדה  חברי 

לשלב  וביקשו  השירות,  ספק  סוגיית 

חובת  את  התקנית  הפוליסה  במודל 

שירות  מספק  יותר  של  ההפעלה 

אחד, אך הבקשה נותרה ללא מענה. 

הוועדה  בפני  שהובאו  המקרים  בין 

ביקורים  ביטול  של  מקרים  הוצגו 

אותו,  ליידע  מבלי  הלקוח  בבית 

התיקון  עבודות  באמצע  הפסקה 

לאחר שנודע שמדובר בבעיית איטום 

הפוליסה,  במסגרת  כיסוי  לה  שאין 

וכן מקרים בהם נאלץ הלקוח להמתין 

לאחר  העבודות,  לסיום  ימים  כמה 

שכבר הוסר הריצוף. 

לקוחות  של  תלונות  צרפתי,  לדברי 

הנוגעות לנותני שירות, בעיקר בנזקי 

הלשכה,  חברי  אצל  מצטברות  מים, 

אך את התגובה מטעם בעלי החברות 

בביטוי  לסכם  ניתן  השירות  נותנות 

"זה מה יש".  

בהמשך  לסוגיית רמת השירות של קבוצת שחר, טוען צרפתי  כי פתיחת תביעה 
אצל המבטח תאלץ את חברות הביטוח להתערב ותפעיל לחץ על נותני השירות 
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ראיון עם דודו לביא

לקראת ועידת הסוכנים והיועצים ה-7

מלוות  קרן  השקת  לאחר  קצר  זמן 

ופקדונות )קפ"מ( המותאמת לשיווק 

דודו  מסביר  ביטוח,  סוכני  ידי  על 

ההשקעות  מחלקת  מנהל  לביא, 

מדובר  מדוע  ערך,  ניירות  ברשות 

בבשורה עבור הסוכנים. 

מהו הקפ"מ?

המיועד  חדש  מוצר  הנו  הקפ"מ 

להנגיש את הציבור הרחב לתשואות 

מועד  קצרי  במלוות  הגלומות 

מהווה  המוצר  ג'מבו.  ובפיקדונות 

ומיישם  הכספית,  הקרן  של   פיתוח 

לשיפור  להביא  שנועדו  תובנות 

המציע  הבנקאי  בפיקדון  התחרות 

ריבית  שיעורי  הציבור  לרוב  כיום 

נמוכים משמעותית מתשואות אלה. 

מה מייחד את המוצר?

הקפ"מ הוא מאד סולידי, ומשך חייו 

נכסיו  של  המרבי  )מח"מ(  הממוצע 

במועדים  יוצע  הוא  יום.  ל-60  יוגבל 

ודאות  למנהלו  יקנה  וכך  קבועים 

הצפוי  היצירות  להיקף  ביחס  גבוהה 

ביחס  גבוהה  ודאות  בו  ולמשקיע 

להשגת תשואה נומינלית חיובית בין 

מועד למועד.

מהי העמלה הצפויה? 

תגמול הסוכן ייקבע במסגרת הסכם 

בכוונתנו  ואין  לסוכן,  היצרן  בין 

פעלנו  אנו  אלה.  בהסדרים  להתערב 

לעניין זה בהכנה של תשתית תומכת 

הוא  האחד  עיקריים:  מישורים  בשני 

אודות  משוב  לקבל  ליצרן  לאפשר 

והשני  יפיץ,  שהסוכן  היחידות  היקף 

תגמול  לקבל  לסוכן  לאפשר  הוא 

לשנה.  מ-0.1%  חלק  של  כהחזר  גם 

ידי  על  המשולמת  ההפצה  עמלת 

מנהל הקרן בגין מכירת יחידות הקרן 

והחזקתן. 

משיווק  לסוכנים  יש  יתרונות  אילו 

המוצר? 

טעון  אינו  המוצר  ששיווק  מאחר 

רישיון, הוא מאפשר לסוכנים להעמיד 

משלים  שירות  לקוחותיהם  לרשות 

בעל  אטרקטיבי,  למוצר  חשיפה  של 

ביחס  מהותיים  מוספים  ערכים 

משקיעים.  הם  בו  הבנקאי  לפיקדון 

המתווסף  ייחודי  בשירות  מדובר 

מספקים  שהם  האחרים  לשירותים 

שהם  השוטף  הקשר  במסגרת 

ניתן  היתר,  בין  וכך,  עמם  מקיימים 

לשקף את הערך המוסף הפוטנציאלי 

ישירים  פני שירותי ביטוח  שלהם על 

הנמצאים בתחרות עמם. 

מנת  על  ברשות  כה  עד  נעשה  מה 

ליידע את הסוכנים בנוגע למהלך? 

להערות  הופצה  החקיקה  הצעת 

מקיימים  אנו  במקביל  הציבור. 

בתחום  מובילים  גורמים  עם  שיח 

בין  לנושא,  חשיפה  לייצור  ופועלים 

בכנסים  השתתפות  באמצעות  היתר 

המכוונים לאוכלוסיית יעד שונות. 

פרט  המוצר  את  לשווק  יורשה  מי 

האם  בנקאיים?  וליועצים  לסוכנים 

גם יועצים פנסיוניים? 

אחרות,  נאמנות  מקרנות  בשונה 

משווק  או  יועץ  לרישיון  דרישה  אין 

להמליץ  שמבקש  למי  השקעות 

אחד  כל  ולכן  הקפ"מ,  את  ולמכור 

מאלה יורשה לשווק את המוצר. 

הרחבה בנושא בהרצאתו של דודי לביא בוועידת הסוכנים והיועצים 
ה-7 של עדיף - 9 ביולי, המכללה למינהל, ראשל"צ.

זירת פעילות פיננסית חדשה לסוכן
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בחירות בקו הבריאות
מדוע לא נשמעות עמדות ברורות בסוגיית הכפל הקיים בביטוחי 
הבריאות וכיצד ניתן להפוך את מוצרי הסיעוד לנגישים יותר? | 

המועמדים בבחירות לנשיאות הלשכה  משיבים
הלשכה  שמכנסת  העיון  יום  לקראת 

והסיעוד,  הבריאות  ביטוחי  בנושא 

שלושת  התייחסות  את  ביקשנו 

לנשיאות  בבחירות  המועמדים 

העומדות  סוגיות  למספר  הלשכה 

ורוני  צרפתי  קובי  היום.  סדר  על 

את  מתארים  ליוזמה  שנענו  שטרן 

תפישותיהם בנושא חשוב זה. 

כי  למסור  ביקש  אברמוביץ'  אריה 

"לאור קיומו של כנס הלשכה בשבוע 

הבא בתחום הבריאות והסיעוד, אשר 

בו ידונו חלק מהנושאים שבהם הנכם 

ומכיוון  התייחסותי,  את  מבקשים 

אני  הלשכה,  הנהלת  על  נמנה  שאני 

תגובתי  את  להשהות  לנכון  מוצא 

עד  אלו  וחשובים  מהותיים  בנושאים 

מדיניות  וקביעת  הכנס  סיום  לאחר 

הלשכה בנושאים הללו".   

זכות הקיום של ביטוחי 
הבריאות הפרטיים

בחודשים האחרונים תוקפים מעל כל 

במה את הביטוחים הפרטיים, בטענה 

שהם מיותרים, מנפחים את ההוצאה 

כלולים  הכיסויים  רוב  וכי  הלאומית 

כבר בסל או בשב"ן. 

ביטוח.  אין מדובר בכפל  רוני שטרן: 

נותן  את  לבחור  ביכולת  מדובר 

השירות בארץ או בחו"ל וכן את מקום 

הטכנולוגיה  בנוסף,  הטיפול.  ביצוע 

פי  על  המבוטח,  לצרכי  מותאמת 

מקום מגוריו ובהתחשב בלוח הזמנים 

לבחור  רשאי  אזרח  כל  לו.  הנוח 

לעצמו איזה מוצר שהוא רוצה, גם אם 

דוגמה,  לשם  זהות.  הטיפול  כותרות 

גם  מתקיימת  בחירה  זכות  אותה 

בשירותי התחבורה הציבורית, כאשר 

אין  פרטי.  מענה  יש  מאיתנו  לרבים 

הפרטיות  הבריאות  שפוליסות  ספק 

הן  מקרים  מעט  ובלא  מיותרות  אינן 

מצילות חיים ומעניקות איכות טיפול 

מהמעלה הראשונה.

ביטוחי  תקיפת  צרפתי:   קובי 

מן  נעשתה  הפרטיים  הבריאות 

ספורט לאומי. כל אחד נהנה לחבוט 

נעשית  שהתקיפה  מעניין  בהם. 

הבריאות  משרד  מכיוון  בעיקר 

וקופות החולים, אך גם מצד המפקח 

תוקפים  הראשונים  שני  הביטוח.  על 

בפת  נוגסים  הפרטיים  הביטוחים  כי 

המשלימים  הביטוחים  שהיא  לחמם 

הם  עצמם  שבפני   - הקופות   של 

כושל  ניהול  של  גדול  אחד  סקנדל 

בריחת  כן,  כמו  שקיפות.  וחוסר 

הרופאים למגזר הפרטי משפיעה על 

שנמצאים  הציבוריים  החולים  בתי 

בתחרות מתמדת על כל רופא ורופא. 

זאת,  לעומת  הביטוח,  על  המפקח 

שונים,  פערים  לסגור  לכאורה  מנסה 

לשוק  לתת  יש  כי  היא  עמדתי  אבל 

החופשי להתנהל בכוחות עצמו, ואין 

הבריאות  מערכת  חוליי  את  להשית 

רק  שהם  הפרטיים  הביטוחים  על 

מקרה,  בכל  הבעיה.  ולא  סימפטום 

פתרונות  לייצר  יודע  הפרטי  השוק 

המשלימים  לביטוחים  משלימים 

אבל הציבור מצביע ברגליים, כלומר, 

מעדיף רכישת כיסוי מלא ככל הניתן, 

כי הישראלי הממוצע לא סומך עדיין 

הממשלתיים  הגופים  על  לגמרי 

לדוגמה  נציג  לבריאותו.  נוגע  כשזה 

הרי  בסל.  שלא  התרופות  נושא  את 

ברור לכל אחד כי יש צורך בהשלמה 

חמש  לפני  כי  לכולם  ונזכיר  פרטית 

להיכנס  החולים  קופות  ניסו  שנים 

לתחום זה ונסוגו לאחר כשנתיים. אז 

פרטיים  ניתוחים  על  מדברים  כולם 

כי זה נוח וקל אבל האם אין כפל בין 

לבין  החולים  קופות  של  המשלימים 

סל הבריאות הממלכתי?

כיצד אתם מתמודדים מול המוסדות 

שטוענים לכפל ביטוח?  

עם  מסכימים  לא  אנו  שטרן:  רוני 

מוסדות כאלה. למרות זאת מתקיים 

שונות,  בהגדרות  שירות,  ויש  כיסוי 

שעליו אנו מציעים פוליסות שמביאות 

בקופות  השירות  מתן  את  בחשבון 

עם  כיסויים  ושמעניקות  החולים 

מדגישים  אנו  בנוסף  מוזלת.  פרמיה 

ובשב"ן  ממלכתי  בכיסוי  הצורך  את 

בנושא השתלות ותרופות שאינן בסל. 

מושג  הוא  ביטוח  כפל  צרפתי:  קובי 

שרוצים  פעם  בכל  בו  שמשתמשים 

ואילו  הפרטיים,  הביטוחים  את  לנגח 

אני שואל מדוע בכלל עוסקות קופות 

פרטיים  ביטוחים  במימון  החולים 

להפנות  הזמן  הגיע  אולי  בעצמם? 

המאשימים  אל  חזרה  האצבע  את 

מלספק  לחדול  להם  ולהורות 

בניהול  ולהתרכז  פרטיים  שירותים 

נכון ובשקיפות של המערכות שלהם. 

הציבורית  במערכת  מבוטח  כאשר 

רוצה,  שהוא  המנתח  את  מקבל  אינו 

שהוא  ובמקום  רוצה,  שהוא  בזמן 

כלול  אינו  בכלל  הניתוח  ואולי  רוצה 

ידי  ברשימת הניתוחים המכוסים על 

כפל?  לזה  לקרוא  ניתן  איך  השב"ן, 

בעיה  כאשר  חוגגת  הרי  הצביעות 

רפואית חמורה מתגלגלת לפתחו של 

כל אחד מהמאשימים.

וסוכני  הביטוח  חברות  מדוע 

באמירות  יוצאים  לא  הביטוח 

ברורות בנושא? 

צריכים  אינם  הסוכנים  שטרן:  רוני 

למכור  תפקידם  בוויכוח.  צד  להיות 

מוצר איכותי וטוב ללקוחותיהם. את 

לקחת  צריך  הביטוח  חברות  תגובת 

מתקפה  של  שבמצב  ברור  מהן. 

לחברות  נוח  הסוכנים,  נגד  ישירה 

ישירה  עמדה  לנקוט  שלא  הביטוח 

שחברות  וראוי  נכון  היה  וברורה. 

הביטוח יתחילו להגיב ושיראו נתונים 

של תשלומי תביעות במהלך השנים. 

למחשבה,  חומר  בהחלט  מעניק  זה 

גם  בוחרות,  הביטוח  חברות  מדוע 

באמצעות  לפעול  שלא  זו,  בסוגיה 

הסברה רצינית ומקצועית.

הביטוח  חברות  לצערי  צרפתי:  קובי 

משרד  עם  להתעמת  חוששות 

את  להרגיז  או  הביטוח  על  המפקח 

משרד הבריאות יתר על המידה, כדי 

בתחומו.  אחד  כל  עליהם  יקשו  שלא 

את  משרתת  אינה  הזו  הפחדנות 

>>

כ-1,000 סוכני ביטוח צפויים להשתתף ביום העיון בביטוחי בריאות וסיעוד 

שמקיימת לשכת סוכני הביטוח בשבוע הבא )24 ביוני(. 

יכלול התייחסות רחבה למגמות המאפיינות  יום העיון  כי  בלשכה מציינים 

צפויים.  והשינויים  הרפורמות  לאור  הזו  בעת  והסיעוד  הבריאות  ענף  את 

הביטוח  חברות  משירות  הביטוח  סוכני  רצון  שביעות  סקר  יוצג  במהלכו 

בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד. 

חבר  וכיום  האוצר  סגן  לשעבר  כהן,  יצחק  הרב  ח"כ  דברים:  יישאו  כן  כמו 

בוועדת הכספים של הכנסת; חיים רמון, לשעבר שר הבריאות ומי שמזוהה 

ביטוחי  מחלקת  מנהלת  פלדמן,  שרונה  ממלכתי;  בריאות  ביטוח  חוק  עם 

בריאות באגף הפיקוח על הביטוח ; אודי כץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח; נאוה 

ויקלמן, יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכה; ד"ר אודי פרישמן, יועץ הלשכה 

לבריאות וסיעוד; וד"ר ארז קכל, מנתח בכיר מהמחלקה לניתוחי לב במרכז 

הרפואי 'שיבא'. 

בחברות  הבריאות  אגפי  מנהלי  בהשתתפות  שיח  רב  ייערך  העיון  ביום 

הביטוח. את יום העיון ינחה רוני שטרן, מ"מ וסגן נשיא הלשכה.

יום עיון: 'בריאות וסיעוד - הלב של פעילות הסוכן'



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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האינטרסים של הענף אשר עומד מול 

גופי ממשלה בירוקרטיים חסרי הבנה 

גם  לי  יש  העסקית.  המציאות  של 

צריכים  היינו  לדעתי  לעצמנו.  טענות 

בנושא  הקיים  לוואקום  להיכנס 

ולהשפיע  הרגולטורים,  על  הביקורת 

על דעת הקהל ודרכה גם על החלטות 

הממשלה.

רווחיות ענף הבריאות - על גב 
המבוטחים? 

מאד  לרווחי  נחשב  הבריאות  תחום 

טענות  וישנן  הביטוח  חברות  עבור 

אחת  היא  הביטוח  כפל  תופעת  כי 

מתפקידה  זה  האין   לכך.  הגורמים 

של הלשכה לפעול להוזלת הפרמיות 

והפיכת המוצרים לנגישים יותר?  

לחלוטין  מסכים  אני  שטרן:  רוני 

שוב  לבחון  הביטוח  לחברות  וקורא 

רווחיות פוליסות הבריאות  ושוב את 

שנתח  ברור  השונים.  מפרטיהן  על 

נובע  החברות  רווחי  של  גדול 

את  להפנות  נוהגות  שהן  מהעובדה 

השונות  הקופות  לשירותי  התביעה 

סמלי  פיצוי  למבוטח  לשלם  ובכך 

בלבד. פיצוי סמלי זה איננו התמחור 

בתשלום  הפוליסה  של  האקטוארי 

דוגלים  ואני  הלשכה  ההוצאה.  מלוא 

לעשות  הביטוח  חבות  שעל  בכך 

בביטוחי  הפרמיות  להוזלת  מאמצים 

הבריאות.

לשכת  של  תפקידה  צרפתי:  קובי 

לאפשר  הוא  הביטוח  סוכני 

הכי  המוצרים  בין  לבחור  למבוטחים 

כי  נשכח  בל  נכון.  הכי  טובים במחיר 

ולא  המתווכים  הם  הביטוח  סוכני 

היצרנים והם עושים עבודתם נאמנה 

בהציגם את מגוון האפשרויות העומד 

בין  העזה  התחרות  הלקוח.  בפני 

והמחירים  שלה,  את  עושה  היצרנים 

לפני  מאשר  בהרבה  זולים  היום 

כמעט  אין  לדוגמה,  שנים.  חמש 

ביטוחים  שמוכרת  ביטוח  חברת 

משמעותית,  הנחה  ללא  פרטיים 

הנגישות  בעבר.  קיים  היה  שלא  דבר 

בראש  להתבטא  צריכה  המדוברת 

הקטסטרופות  בביטוח  וראשונה 

וניתוחים בחו"ל(  )השתלות, תרופות 

קיים בשטח.  כבר  אשר באופן מעשי 

משפחה יכולה להגן על עצמה בעלות 

עד  לחודש  שקלים  ב–50  שמתחילה 

שמעוניין  מי  מצוין.  וזה  שקלים   80

בתוספת של ניתוחים בישראל ישלם 

כמובן יותר. המחירים במגמת ירידה 

אך היא עדיין לא מספיקה כדי להגיע 

לקהל רחב יותר.

הרפורמה בביטוחי הסיעוד

על אף הצורך הגובר בביטוחי סיעוד 

רפורמת  רקע  על  בפרט  פרטיים, 

למעשה  הלכה  שביטלה  האוצר 

נראה  הקבוצתיים,  הביטוחים  את 

את  מצמצמות  הביטוח  חברות  כי 

הסיעוד  ביטוחי  שיווק  כדאיות 

עמלות  מצמצמות  פרמיות,  )מעלות 

מה  בהדרכות(.  וממעטות  לסוכנים 

דעתך לגבי הצרת צעדיהם של סוכני 

ומה  זה  חיוני  מוצר  בשיווק  הביטוח 

את  לקדם  מנת  על  לעשות  אפשר 

המוצר ולהפוך אותו לנגיש?

בהוצאה  להכיר  יש  שטרן:  רוני 

ועצמאיים  לשכירים  הן  מס,  בהטבת 

והן לגמלאים, כהטבה על הקצבאות 

לאפשר  יש  החברות,  לגבי  למיניהם. 

מכירה ללא ערכי סילוק וכך יתאפשר 

בכל  משמעותי,  ביטוח  סכום  לרכוש 

בגיל מתקדם. התפישה  ובמיוחד  גיל 

ערכי  בגלל  פוליסה  משמר  שמבוטח 

מוכר  הסוכן  נכונה.  אינה  הסילוק 

בגלל  נמוך  התחלתי  ביטוח  סכום 

ביטול  לכן  הבעיה.  וכאן  המחיר 

הכיסוי הקולקטיבי נכון ומוצדק. כפי 

שהצעתי, יש לתת מענה לאוכלוסיות 

באמצעות  הכיסוי  את  שמאבדות 

פרמיה ללא ערכי סילוק וללא חיתום 

והנחה מול פרמיית שוק רגילה.

הסיעוד  ביטוח  כי  ידוע  צרפתי:  קובי 

הוא אחד הביטוחים המסוכנים ביותר 

עליית  עקב  וזאת  הביטוח  לחברת 

המעשי  ביטויו  את  החיים.  תוחלת 

בהחלטות  השנה  ראינו  זה  חשש  של 

לביטוחי  בנוגע  הביטוח  על  המפקח 

אבל  ברור  הסיכון  כלומר,  המנהלים. 

הצורך בביטוחים אלה ברור עוד יותר. 

טענתי כלפי המפקח על הביטוח והן 

כלפי חברות הביטוח היא שהם אינם 

זול.  ביטוחי  מוצר  לייצר  משכילים 

בהחלטות  הוא  מהבעיה  ניכר  חלק 

הביטוח  על  המפקח  קרי,  הרגולטור, 

אשר מרוב רצונו לדאוג לאזרח פוגע 

לרכוש  האזרח  של  ביכולתו  למעשה 

מוצר הכרחי. 

למה הכרחי? כי המדינה אינה תומכת 

כראוי באנשים שהגיעו למצב סיעודי 

הקופות  של  הקבוצתי  הביטוח  וגם 

אינו מספיק. איך פוגע? למשל הוראת 

המפקח לחייב בערכי סילוק גם בגיל 

כניסה מבוגר. הורדת תנאי זה יכולה 

מונים  בעשרות  הפרמיה  את  להוזיל 

להצטרף  מבוגרים  להמוני  ולאפשר 

לביטוח זה. לצערי הצעירים ממעטים 

מודעות  חוסר  עקב  אותו  לרכוש 

הביטוח  חברות  משקיעות  היו  ואילו 

בפלח  יותר  רבים  שיווקיים  מאמצים 

טוב  היה  המצב  זה,  אוכלוסייה 

בהרבה.

פוליסת סיעוד אחידה

להיכנס  אמורה   2014 שנת  בתחילת 

המפקח  שמוביל  הרפורמה  לתוקף 

בכל  אחידה  סיעוד  פוליסת  ליצירת 

מעבר  תאפשר  אשר  החולים,  קופות 

סוכן  על  כיצד  הקופות.  בין  חופשי 

הביטוח לפעול, בעיקר מול מבוטחים 

לא  אשר  משלים  ביטוח  מכר  להם 

יהיה מספיק לאחר השינוי?

הביטוח  וחברת  הסוכן  שטרן:  רוני 

החוסר  להשלמת  לפעול  צריכים 

חברות  על  יום.   90 של  זמן  פרק  תוך 

לפי  השלמה  לאפשר  הביטוח 

התקבל  אליהם  חיתום  תנאי  אותם 

כך  נוסף.  שאלון  כל  ללא  המבוטח, 

דברים  שני  להשיג  ניתן  למעשה 

משמעותיים, ראשית להקל על הסוכן 

ושנית למצב את חברת הביטוח כמי 

של  סיעוד  למצב  פתרון  שמעניקות 

אזרחי ישראל.

מאפשרות  בענף  מהפוליסות  חלק 

ביטול  של  במקרה  השלמה  רכישת 

השב"ן,  ידי  על  הכיסוי  צמצום  או 

להביא  יש  בריאות.  הצהרת  ללא 

בנושא.  להסכמה  החברות  כל  את 

בנוסף, לשכת סוכני הביטוח תשקיע 

שיבין  מנת  על  לציבור,  בהסברה 

פער  נוצר  הרפורמה,  שבעקבות 

להשלימו  שיש  הביטוחי,  בכיסוי 

באמצעות סוכן הביטוח.

קובי צרפתי: עניין האחידות במוצרים 

של קופות החולים הוא נושא של בין 

יחד  הבריאות.  משרד  לבין  הקופות 

עם זאת, ההשלכה לגבי השוק הפרטי 

הפרטי  הביטוח  חשיבות  כי  הינה 

של  המשותף  שהמכנה  מכיוון  תגבר, 

יכולת  זהה ללא  יהיה  מוצרי הקופות 

לייצר  הפרטי  לשוק  ויאפשר  תחרות 

משלימים  ו/או  מתאימים  פתרונות 

יהיה  למבוטח  במחיר.  והן  ברמה  הן 

המוצרים  את  להשוות  יותר  קל 

הפרטי,  בשוק  שירכוש  המשלימים 

להמשיך  יהיה  הסוכן  של  ותפקידו 

המבוטחים  ציבור  את  ולהוביל 

והאלטרנטיבות  התמונה  בהבהרת 

בהם  מצבים  יהיו  אכן,  הקיימות. 

יידרשו סוכני הביטוח לערוך התאמה 

הסיעודי  הביטוח  תיק  של  מחודשת 

של לקוחותיהם, אך אני מאמין שכל 

הזדמנויות  יוצר  כזה  מחודש  מפגש 

חדשות הן לסוכן והן למבוטח ובסוף 

שני הצדדים ייצאו נשכרים.

בחירות בקו הבריאות>>

את  לבחור  ביכולת  מדובר  ביטוח.  בכפל  מדובר  "אין  רוני שטרן: 
נותן השירות בארץ או בחו"ל ואת מקום ביצוע הטיפול. הסוכנים 

אינם צריכים להיות צד בוויכוח"

לאומי.  לספורט  נהפכה  הבריאות  ביטוחי  "תקיפת  צרפתי:  קובי 
התנהלות הביטוחים המשלימים של קופות החולים היא סקנדל"
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חדש בהכשרה: ביטוח מנהלים 
עם יתרונות של קרן פנסיה

'מגן  את  השבוע  השיקה  הכשרה 

תכנית  פלוס'  לעתיד  ו'מגן  לעתיד' 

המאפשרת  ייחודית  חיים  ביטוח 

בעת  מפרמיה  שחרור  לראשונה 

חודשי  תשלום  לצד  מוות  מקרה 

משפחת  לטובת  הפרישה  גיל  עד 

הכשרה  כי  מסבירים  בחברה  הנפטר. 

מכירה ביתרונות הגדולים של ביטוחי 

הפנסיה,  לקרנות  ביחס  המנהלים 

להמשיך  מקום  שיש  הוחלט  ולכן 

המנהלים,  ביטוח  מוצר  את  ולחזק 

הרפורמה,  בעקבות  מכוחו  שאיבד 

ואף להעניק לו יתרונות נוספים ביחס 

לקרנות הפנסיה. 

פלוס'  לעתיד  ו'מגן  לעתיד'  'מגן 

לפרישה  בחיסכון  משתלבים 

ומעניקים במקרה של פטירת המבוטח 

חודשיים  תשלומים  עת  בטרם 

ממועד  החל  החודשי,  לשכר  כחלופה 

הביטוח,  תקופת  לתום  ועד  הזכאות 

 67 למבוטח  מלאו  בו  המועד  כלומר 

שנים לולא פטירתו. במקביל לתשלום 

להפריש  הכשרה  תמשיך  החודשי, 

הפקדות שוטפות לטובת חיסכון, וכך 

ליצור המשכיות לפנסיה העתידית של 

המבוטח  למוטבי  ולאפשר  המשפחה 

לקבל גם את כספי החיסכון שתוכננו 

לגיל פרישתו. 

הפקדות  שחרור  של  זה  "רובד 

מהווה  פטירה  ממקרה  כתוצאה 

שמעון  אומר  אמיתית",  מהפכה 

וראש  הכשרה  למנכ"ל  משנה  מירון, 

"כך,  ופיננסים.  חיים  ביטוח  אגף 

חברת הביטוח תיכנס לנעלי המבוטח 

לפוליסת  שוטפות  פרמיות  ותשלם 

המוטבים.  לטובת  פרט  חיסכון 

בתום  יועברו  שייצברו  הכספים 

תקופת הביטוח כתשלום חד פעמי עם 

המאפשרת  תכנית  לרכישת  אופציה 

אנונה. במקרה בו גם המוטיבים ילכו 

לעולמם, תעביר הכשרה את הכספים 

לגילם,  קשר  ללא  המוטיבים,  ליורשי 

כסכום מהוון חד פעמי". 

בעל   35 כבן  מבוטח  המחשה,  לצורך 

 7,000 של  נטו  חודשית  משכורת 

הצבירה  סכום  צפוי   40 בגיל  שקלים. 

במידה  שקלים.  אלף  לכ-100  להגיע 

לעתיד'  'מגן  את  ירכוש  והמבוטח 

חיסכון,  מרכיב  עם  תכנית  על  נוסף 

וימות חלילה בטרם עת, יורשיו יקבלו 

רכש  אם  שקלים.   7,000 חודש  בכל 

פלוס',  לעתיד  'מגן  את  גם  המבוטח 

החברה תפקיד לפוליסה על שם יורשיו 

החוקיים 1,400 שקלים לחיסכון אישי 

היה  בו  למועד  עד  ממוות(,  )שחרור 

לולא  פרישה  לגיל  מגיע  המבוטח 

פטירתו. כלומר, המוטבים יהיו זכאים 

חד  כסכום  שנצבר  החיסכון  לקבלת 

בהתאם  חודשי,  כתשלום  או  פעמי 

לבחירת המשפחה. 

האחרון  המועד  הינו   60 גיל 

הכשרה  כאשר  לביטוח,  להצטרפות 

לפי  היורד  לריסק  מסלול  מאפשרת 

בפוליסות  הניהול  דמי  גיל.  מדרגות 

אלה יעמדו על שיעור של 4% מפרמיה 

שהמובטח  בתנאי  מהצבירה,  ו-0.5% 

הפוליסה  מתיק  לחלק  ניוד  יבצע 

ניהול  דמי  אחרות.  מחברות  שלו 

בשיעור  הינם  חדשים  למבוטחים 

בשיעור  ניהול  ודמי  מפרמיה   4% של 

בהדרגה  היורדים  מצבירה,   0.9% של 

התניה  ללא  שנה   13 תוך  ל-0.5% 

ביטוחית. 

המוצר מאפשר שחרור מפרמיה בעת מקרה מוות ותשלום חודשי עד גיל פרישה למשפחת הנפטר | 
משנה למנכ"ל הכשרה, שמעון מירון: "מדובר במהפכה אמיתית"
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רגולציה וחקיקהמוצר והפצהשוק ההוןמפתח צבעים: כלים לסוכן וליועץ

9.7.13, יום ג', 19:00-12:00, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שד' יצחק רבין 7, ראשל"צ

ע צ ק מ ת ה ל  . ד ו מ ל ל  . ש ג פ י ה ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 ל
לחיזוק הידע המקצועי

חינם 
לסוכנים 

וליועצים בעלי 
רישיון

אולם 7 אולם 6 אולם 5 אולם 4 אולם 3 אולם 2 אולם 1 
14:45

רמות סיכון 
בהשקעות 
פנסיוניות

אילן רביב

הטכנולוגיה בשירות 
הייעוץ הפנסיוני 

אריק אלמגור

 אתגרים בשוק 
ההון 2013

גילעד אלטשולר

כל מה שצריך 
לדעת על רכישת 

תיקי ביטוח 

דני פינקלשטיין

 ייעוץ פנסיוני בקרן 
פנסיה ותיקה

יואב בן אור

הסיבות וההשלכות 
הכלכליות של 

השפל במחזורי 
המסחר בבורסה

גילי כהן

15:20
הקפ"מ – זירת 

פעילות פיננסית 
חדשה לסוכן

דודו לביא

ניסוח הגדרת 
העיסוק בא.כ.ע

עו"ד ג'ון גבע

אופן ניהול 
ההשקעות בפנסיה: 

תמונת מצב

עינת סקורניק

חיסכון ארוך טווח - 
 בעולם של החלטות 

קצרות טווח

מנחם קלי

ניהול פיננסי על הרצאה
רקע הכבדת העול 

הממשלתי

שלמה מעוז

רב שיח15:55
 רגולציה 

בערוצי ההפצה

מנחה: 
ניר כהן

משתתפים:
אודי כץ

רו"ח לי דגן
רו"ח אריק פרץ
אילנית גולדפרב

רב שיח
 המוצר 

הפנסיוני העתידי

מנחה:
עקיבא קלימן
משתתפים:

רו"ח רג'ואן גרייב
שמעון מירון

דני קהל
יוני קופרמן

משה מורגנשטרן

רב שיח
מערכות תומכות 

לרשות הסוכן

מנחה:
אייל פז

משתתפים:
שלמה שמאי

גיל ארזי
שי בסון

הוא-לי-בלאו

האמת מאחורי כל 
ביטוחי המנהלים 

החדשים

שלמה אייזיק
וצוות יונט

דרכים לעידוד 
החיסכון הפנסיוני

עו"ד גיא קריגר

מוצרי משיכה: 
השוק הפנסיוני 

החדש

רו"ח הראל שרעבי

שוק הפנסיה 2040

דודי ליידנר

 מבנה אחיד 
לייפוי הכוח: 

משמעויות לסוכן

ניר בן שמש

אולם

התכנסות וכיבוד קל      12:30-12:00
כוורת מומחים - מפגש 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים:  13:30-12:30

רו"ח יעקב כהן )מיסוי פנסיוני(; רו"ח קובי יתח )מיסוי פנסיוני(; אליאב אללוף )שיווק במדיה חברתית(;    
אמנון הירשפלד )שיווק ומכירות בביטוחי פרט וסיכונים(;    

אלן פפרמן )אקטואריה(; עו"ד נחום פיינברג )דיני עבודה(; חיים חיטמן )ביטוח לאומי(; אבי גמבש )אימון עסקי(    
מליאת פתיחה       

המסלקה הפנסיונית - Show Me The Money: שרון קורן, מנכ"לית Swiftness חברת המסלקה הפנסיונית   14:05-13:40
הרצאת אורח      14:40-14:05

מליאה מרכזית:   17:05
מנחה: ניר כהן, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;  

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח
דברי פתיחה: פרופ' זאב נוימן, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל; פרופ' יצחק זילכה, דיקאן בית הספר לכלכלה, 
המסלול האקדמי המכללה למינהל; עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף תקשורת; ח"כ הרב יצחק כהן, לשעבר סגן שר האוצר

רב שיח: הקשר בין חינוך פיננסי להתנהגות הצרכנים  17:25
מנחה גיל גרשלר, ראש התמחות מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל  

בין המשתתפים: פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר; 
פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה; רמי לוי, בעלים ומנכ"ל שיווק השקמה

הרצאת אורח  18:15
ארוחת ערב  19:00
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 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני
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חישוב אובייקטיבי בשבילך
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יועצים  סוכנים  מ-250  למעלה 

ומשווקים פנסיונים לקחו חלק בכנס 

בנושא: 'חדשנות טכנולוגית בתהליכי 

שנערך  הפנסיוני'  והשיווק  הייעוץ 

השבוע בסינמה סיטי על ידי אלמגור 

ופיננסי.  פנסיוני  ייעוץ  )אריק( 

המשתתפים נחשפו לכלים החדשניים 

והפיתוחים העתידיים בתחומי הייעוץ 

וכן לדרכים לייעול  והשיווק הפנסיוני 

הכנס  באמצעותם.  העבודה  תהליכי 

הופק על ידי עדיף כנסים.

מערכת  את  הציג  אלמגור  אריק 

הייעוץ ריטיירנט-אלמגור ואת הגרסה 

שהושקה  המערכת  של  החדשה 

לבצע  מאפשרת  המערכת  השבוע. 

לרבות  ללקוח,  מלא  פיננסי  תכנון 

הוצאות  ורכב,  דיור  הוצאות  היקף 

פנסיוני,  והחזר  ופיננסיות  כלליות 

הפיננסיות  התכניות  ריכוז  לצד 

המשפחתיות במקום אחד.

מהלקוח  לגבות  ניתן  כי  ציין  אלמגור 

עמלה עבור תכנון פיננסי כולל, והוסיף 

כי המערכת תומכת גם בייעוץ פנסיוני 

לעמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות.

הרקע  את  בהרצאתו  סקר  אלמגור 

ריטיירנט  מערכת  של  להתפתחותה 

ואת יתרונותיה.

הנו  העיקרי  היתרון  כי  ציין  הוא 

שמעניקה  המלאה  העצמאות 

תלות  ללא  הרישיון  לבעל  המערכת 

מפתחים  שאנו  רכיב  "כל  ביצרנים. 

לכלל  זמין  יהיה  מסוים  ללקוח 

הלקוחות. אנו גובים את התמורה רק 

הסביר  חודשיים",  שימוש  דמי  עבור 

אלמגור.

שווקה   2009 עד  כי  ציין  אלמגור 

בלבד,  המוסדיים  לגופים  המערכת 

גם  במערכת  השימוש  התרחב  ומאז 

הפרטיים.  והיועצים  הסוכנים  לציבור 

המערכת:  לקוחות  על  נמנים  כיום 

בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, 

יועצים  הסדרים,  מנהלי  גמל  קופות 

פנסיוניים וסוכנים עצמאיים.

יכולת  הוצגה  שהושקה  בגרסה 

פנים  לקוח  עם  וירטואלית  פגישה 

המחשב  מצלמת  באמצעות  פנים  אל 

החתמה  יכולת  וכן  הטאבלט,  או 

לקוח  או  מעסיק  של  דיגיטלית 

ומאובטחת.  מבוזרת  בצורה  מרחוק 

בכל  התומכת  גרסה  הוצגה  כן  כמו 

טלפונים  כולל  טאבלט,  מכשירי 

למערכת  נגישות  המאפשרים  חכמים 

באמצעות  אפשרית  פלטפורמה  מכל 

דפדפן אינטרנט בלבד. 

צפי למיליון טפסים חתומים 
ב-2013 

המידע  אבטחת  למנגנון  בהתייחס 

כדי  כי  אלמגור  הסביר  במערכת, 

המרכזי  במאגר  המידע  על  לשמור 

וציין  התווסף רכיב של הצפנת מידע, 

כי סוכן שעוזב את הסוכנות אינו נגיש 

יותר לשימוש במערכת.

אלמגור התייחס גם לכמות הטפסים 

המערכת,  שהנפיקה  הדיגיטאליים 

ההצטרפות  טפסי  את  הכוללים 

המסתכמים  ההנמקה,  ומסמכי 

כך,  אלף.  בכ-50  חודשי  בממוצע 

ב-  טפסים,   3,253 הונפקו  ב-2008 

2009 הונפקו 30,865 טפסים, ב-2012 

להגיע  צפויים  וב-2013   598,860

ללמעלה מיליון טפסים חתומים. 

המסלקה  יתרונות  על  עמד  הוא 

להליך  הנוגע  בכל  הפנסיונית 

יוכלו  הסוכנים  כי  וציין  הייעוץ, 

היצרנים  מכל  מידע  מקבלת  ליהנות 

תלות  ללא  המסלקה,  באמצעות 

יזין הסוכן  בגורמים אחרים. בהמשך, 

את המידע למערכת הייעוץ, וכך יוכל 

כלל  על  ללקוח  כולל  ייעוץ  להעניק 

המוצרים.

והשיווק  הייעוץ  בתחומי  החדשניים  לכלים  נחשפו  פנסיונים  ומשווקים  יועצים  סוכנים,  מ-250  למעלה 
הפנסיוני | אריק אלמגור הציג בכנס החשיפה את הגרסה החדשה של מערכת הייעוץ ריטיירנט-אלמגור

חדשנות טכנולוגית בתהליכי הייעוץ והשיווק הפנסיוני

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

חפשו אותנו גם ב-
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מאת: אורי שלזינגר, כתב עדיף

וברח'  'פגע  תאונות  בנפגעי  הטיפול 

נעשה בגרמניה על ידי 'עמותת הסיוע 

החוגגת  דרכים',  תאונות  לקורבנות 

50 שנה להיווסדה. העמותה מסייעת 

לנפגעי תאונות דרכים במקרים בהם 

שהנזק  או  הפוגע  של  פרטים  אין 

ביטוח  בחוק  מתואר  אינו  שנגרם 

ביטוחי  כיסוי  קיים  לא  ולכן  החובה, 

מופעל  לא  )בגרמניה  אלו  לנפגעים 

חוק הפלת"ד כמו בישראל(. 

הקימו  בגרמניה  הרכב  מבטחי 

לנפגעי  תשלומים  קרן  ב-1995 

תמכה  אשר  וברח'  'פגע  תאונות 

מרצונה בקורבנות של תאונות מסוג 

העמותה,  הוקמה  שנים   8 לאחר  זה. 

אלו  בתאונות  לנפגעים  יש  ומאז 

רק  לא  פיצויים,  לתבוע  הזכות  את 

חלקי  באופן  גם  אלא  גוף  נזקי  בגין 

ממנים  המבטחים  רכוש.  נזקי  עבור 

על  המגשרת  העמותה,  פעילות  את 

פערים שקיימים בחוק הביטוח. 

בבית  טיפולים  עבור  בתשלומים 

אולם  החולים,  קופת  נושאת  חולים 

תשלומים כמו הפסד הכנסות או כאב 

התשלומים  העמותה.  נושאת  וסבל 

ניתנים בהתאם לחוק. 

טיפול ב-1,500 מקרים בשנה

תחום האחריות של העמותה התרחב 

עם השנים. בתחילה טיפלה העמותה 

רק בקורבנות 'פגע וברח', או במקרה 

בהמשך  מבוטח.  אינו  הפוגע  שהרכב 

קורבנות  האחריות  לתחום  התווספו 

של תאונות מתוכננות מראש, למשל 

במקרה של מתאבד הנוסע נגד כיוון 

התנועה. 

העמותה  מסייעת   1944 משנת  החל 

של  רגל  פשיטת  של  במקרים  גם 

מפצה  עשור  מזה  הביטוח.  חברת 

תאונות  של  קורבנות  גם  העמותה 

העמותה  בחו"ל.  אירעו  אשר  דרכים 

בשנה  מקרים  בכ-1,500  מטפלת 

אשתקד  שילמה  העמותה  בגרמניה. 

בסכום  קורבנות   350 עבור  פיצויים 

רק  אירו.  מיליארד  כ-2,3  של  כולל 

במקרים נדירים מגיעה תביעה לבית 

והעמותה  שהדורש  כיוון  המשפט, 

חלוקים בדעתם. 

בכ-1,700  העמותה  מטפלת  בנוסף 

של  פעילות  בחו"ל.  שאירעו  מקרים 

עם  הרחיבה  בגרמניה  הפועלת  דרכים'  תאונות  לקורבנות  הסיוע  'עמותת 
של  כולל  בסכום  פיצויים  אשתקד  שילמה  העמותה   | פעילותה  את  השנים 

כ-2,3 מיליארד אירו 

גרמניה: הכתובת של נפגעי תאונות 'פגע וברח'

קורה  כך  בצנעה,  נעשית  העמותה 

בקרב  מוכרת  אינה  שפעילותה 

עורכי  ומספר  בציבור,  רבים  חלקים 

דין בתחום אף אינם מודעים לקיומה, 

למרות שהשירותים הניתנים על ידה 

מעוגנים בחוק החל מ-1965.

הנוגע  ודאות  חוסר  של  במקרה 

לפנות  מומלץ  דרכים,  לתאונת 

התביעה  כי  לזכור,  חשוב  לעמותה. 

מתיישנת שלוש שנים לאחר האירוע. 

שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ' 

השבוע  פרסם  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 

טיוטת חוזר בה מוצע שעדכון היתרות 

והפנסיות  המבוטחים  של  הצבורות 

גירעון  או  עודף  בגין  פנסיונרים  של 

אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים 

עדכון  יתבצע  ולא  רבעון,  מדי  יבוצע 

למבוטחים  הצבורה  היתרה  של 

בנוסף   הדמוגרפית.   התשואה  לפי 

דו"ח  לגבי  הוראות  זה  בתיקון  נכללו 

בגירעון  או  אקטוארי  בעודף  תנועה 

אקטוארי.

מפרסמות  הפנסיה  קרנות  כיום 

ה'פנסיה-נט'  באמצעות  חודש  מדי 

הדמוגרפית,  התשואה  אומדן  את 

ניכרת  סטייה  קיימת  לעתים  אך 

שיעורי  של  הריאליים  מהנתונים 

לשנה  אחת  רק  והנכות.  התמותה 

מדויקים,  נתונים  הקרנות  מפרסמות 

עלויות  את  בהתאם  ומשנות 

הריסקים. כך יוצא שעמית עשוי לנייד 

עודף  עם  השנה  במהלך  כספיו  את 

משקף  שלא  אקטוארי  חיסרון  או 

זה,  חוזר  במסגרת  שצבר.   מה  את 

יחייב האוצר את הקרנות לבצע איזון 

דמוגרפי מבוקר אחת לרבעון. מאחר 

שבוצע בתחילת השנה עדכון לתעריף 

צפוי  השניים  בין  השילוב  הריסקים, 

הסטייה  את  ניכרת  בצורה  לצמצם 

ולאפשר ניוד כספים בצורה המשקפת 

נכונה את המציאות. 

הדוחות  על  יחולו  זה  חוזר  הוראות 

הכספיים לשנת 2013 ואילך.

בקרוב: המוסדיים יחויבו לבצע מאזן 
דמוגרפי בכל רבעון

סניפי הרשת: רעננה: א.ת. רח' היצירה 6 טל'. 09-7446814 חולון: א.ת. רח' השופטים 26 טל'. 03-5588428
אשדוד: א.ת. צפוני רח' הפלדה 31 טל. 08-8563343 ירושלים: רח‘ מעשה חושב 8, תלפיות. טל‘. 03-5582123

הרכב של לקוחותיך בידיים טובות

רשת מוסכי פחחות וצבע לרכברשת מוסכי פחחות וצבע לרכב

מרכזי שירות

| חדשות ביטוח

התמותה  שיעורי  בנתוני  הקיימות  הסטיות  לפתרון  שיביא  חוזר  מקדם  האוצר 
והנכות שמפרסמים המוסדיים, הגורמים להטייה בהיקף החיסכון בעת הניודים
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מאת: עו"ד עודד סלע

שנים  לפני  עד  נשמע  קיברנטי  סיכון 

מסרטי  שלקוח  מושג  כמו  אחדות 

מדע בדיוני, אך במאה ה-21 כבר כולם 

הוא  הקיברנטי  האיום  כי  מסכימים 

אמיתי. די לפתוח את מדורי החדשות 

שפורסמו  היומיים  העיתונים  של 

כדי  האחרונים  החודשים  במהלך 

זאת. מדו"ח שפורסם השנה  להוכיח 

ישנם  שבסין  עולה  הברית  בארצות 

במסע  העוסקים  שלטוניים  גופים 

נגד  סייבר  תקיפות  של  מתמשך 

זה  בנושא  העניין  הברית.  ארצות 

המתמשך  הדיון  בעקבות  התעצם 

בבירת ארצות הברית בנוגע לצעדים 

יש לנקוט לגבי אבטחת סייבר.  בהם 

זה שנים  הקונגרס האמריקני מקיים 

האם  בשאלה  מתמשך  דיון  ארוכות 

להתקין תקנות בנושא בענפי המשק 

פרסם  אף  הלבן  והבית  השונים, 

תכנית  ליצירת  הקורא  נשיאותי  צו 

לתרגל  חברות  לעידוד  וולונטרית 

סייבר  אבטחת  של   משבר  מצבי 

בצורה טובה יותר.

המסחריות  החברות  על  כיצד  אך 

לנהוג בנוגע לעניין? כיצד אנו יכולים 

ההתקפות  ואת   ההפרות  את  לעצור 

הפוטנציאליות?  הקיברנטיות 

והכואבת  הפשוטה  התשובה 

ניתן לעצור את  זו היא שלא  לשאלה 

ההתקפות.

הגנה  סייבר,  לאבטחת  מגיע  כשזה 

מושלמת עשויה להיות מטרה ראויה 

האקרים  מציאותי.  אינו  זה  יעד  אך 

ומגובים  יצירתיים,  הם  מדינה  ברמת 

ובמוטיבציה.  מאסיבי  במימון 

הדרך  את  ימצאו  אלה  האקרים 

ופריצה  מוצלחת  הפרה  לנהל 

נכונים  הדברים  אתר.  לכל  כמעט 

מדובר  כאשר  גם  מחויבים  בשינויים 

פרטיים,  האקרים  של  בהתארגנויות 

ממטרות  פעולה  ביניהם  המשתפים 

מסחריות או אידאולוגיות שונות.

המושלם  הפתרון  יימצא  בו  היום 

חברות  של  והמידע  הרשתות  להגנת 

רב  וספק  לעין,  נראה  אינו  מסחריות 

להמתין  במקום  פעם.  אי  יגיע  אם 

ליום המיוחל, על החברות לחפש את 

הפתרונות הטובים לצמצום החשיפה 

הסייבר  אבטחת  מדיניות  ואת 

ליישם  ביותר,  והטובים  הזמינים 

דרכים  באיתור  ולהמשיך  אותם, 

באיומים  מעודכנים  להישאר  כדי 

וכך  לבקרים  חדשות  המתעדכנים 

של  ההגנות  את  קבוע  באופן  לשפר 

תועלת  עלות  בחינת  תוך  החברות 

החברות  על  במקביל,   .ROI-ו

התקפה  של  למקרה  עצמן  להכין 

ולנקוט  להגיב  כיצד  לדעת  מנת  על 

להקטין  מנת  על  הנכונים  בצעדים 

בפעילות  ולהמשיך  הסיכונים  את 

.)Business Continuity(

בחינה מדוקדקת של 
הפוליסה

לאור המציאות החדשה-ישנה, הצורך 

וההכרה  סייבר,  לסיכוני  מוכן  להיות 

של השיטות להעברת הסיכון לאיומי 

ביטוח  קריטית.  היא  בחברות  סייבר 

השיטות  הכרת  של  חיוני  חלק  הוא 

להעברת סיכון גם בנושא סייבר. 

רווי  הבינלאומי  הביטוח  שוק 

מפני  ביטוח  המציעות  בפוליסות 

שונה  הכיסוי  היקף  סייבר.  התקפות 

הקיימות  מהפוליסות  אחת  בכל 

ביטוח  פוליסות  ישנן  ניכרת.  במידה 

המציעות כיסוי לעלויות של הודעות 

פריצה  בעקבות  שלישיים  לצדדים 

גניבת  החברה,  של  הנתונים  למאגר 

לקוחות  על  פרטי  מידע  וכן  מידע, 

פוליסות  ישנן  זהויות.  כדוגמת 

אובדן  של  במקרה  כיסוי  המציעות 

נוספות  והוצאות  העסק  של  רווחים 

להן הוא חשוף לאחר מתקפת סייבר 

של  העסקית  פעילותה  ושיבוש 

החברה. ניתן גם לשלב בין הכיסויים 

לכסות  כדי  השונות  והפוליסות 

הסיכונים.  של  השונים  הסוגים  את 

הכיסויים הביטוחיים כמו גם ניסוחם, 

משתנים  לפוליסות,  והחריגים 

ממבטח למבטח, ולכן, ישנה חשיבות 

להקדיש  שיש  הלב  לתשומת  רבה 

הביטוח  בחוזה  המוצעים  לתנאים 

לפני רכישתו.

מעבר לעריכת פוליסות ביטוח סייבר, 

את  ולסקור  לבחון  לחברות  מומלץ 

על  שלהן  הקיימות  הביטוח  תכניות 

חפיפה  קיימת  האם  לקבוע  מנת 

בכיסוי לסיכוני סייבר על פי פוליסות 

פוליסות  בין  החברות  של  אחרות 

הפוליסות  לבין  הסייבר  ביטוח 

כמו  החברות.  של  ה"מסורתיות" 

הרגולציה  את  לבדוק  חשוב  כן, 

של  פעילותה  לתחום  הרלוונטית 

מתייחסת  היא  האם  ולבחון  החברה 

שקיים  כפי  סייבר  ביטוח  לסוגיות 

 SEC-למשל בהוראות שונות של  ה

הוראות  סייבר.  לאבטחת  בנוגע 

לעניין  בנוגע  הישראלית  הרגולציה 

ברורה  בצורה  מתייחסות  אינן  זה 

לסיכונים  בניגוד  ביטוח,  לדרישות 

אחריות  ביטוחי  כדוגמת  אחרים 

מקצועית וביטוחים נוספים הנדרשים 

רשות  ידי  על  שונות  דין  בהוראות 

ניירות ערך, אגף שוק ההון והבורסה 

לניירות ערך. 

הביטוחי  הכיסוי  ניתוח  ביצוע  בעת 

מומלץ  המסורתיות,  בפוליסות 

באופן  הביטוח  תיק  כל  את  לבדוק 

בהם  מצבים  לעתים  קיימים  יסודי. 

על  סייבר  לסיכוני  זמין  כיסוי  קיים 

משווקות  שאינן  ביטוח  פוליסות  פי 

במקרה  כך,   ."cyberinsurance"כ

הברית  בארצות  לאחרונה  שאירע 

עקב  ולהפסד  לנזק  כיסוי  נמצא 

של  בהיקף  נתונים  בבסיס  פגיעה 

מיליוני דולרים, תחת פוליסת ביטוח 

 .)Crime Insurance Policy( פשע

במקרה נוסף שארע לאחרונה, חברת 

שערכה  הרחבה  כי  הודתה  הביטוח 

לפוליסת Crime שלה נועדה לכיסוי 

פריצת  עקב  מסוימים  סיכונים 

האקריםלמסדי נתונים של מבוטחים.

בלתי  הם  סייבר  סיכוני  כך,  אם 

מתאימה  היערכות  אך  נמנעים, 

של  הביטוח  צרכי  של  נכון  וניתוח 

החברות עשויות לגדר את הסיכונים 

את  משמעותי  באופן  ולצמצמם 

התרחשותם,  של  במקרה  החשיפה 

הולם  ביטוחי  מענה  לתת  ובנוסף 

במקרה של התממשות הסיכון.

עוה"ד  מאת  מאמר  על  מבוסס   *

 Brian E. Finch and Scott
הדין  עורכי  ממשרד   N. Godes
האמריקאי דיקשטיין שפירו, שפורסם 

 .Cybersecurity-ב

הדין  עורכי  במשרד  שותף  הינו  הכותב 

זילברשץ, סלע, ברנדס המתמחה בדיני 

ביטוח וניהול סיכונים.

עם  היכרות   | מאיימת  לשגרה  האחרון  העשור  במהלך  הפכו  סייבר  התקפות 
פוליסות הביטוח בתחום הינה חיוניות עבור התמודדות נכונה עם התופעה

התקפות סייבר וביטוח 
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מאת: עו"ד עודד שטרנברג

לפרטים והצטרפות פנה לסוכן הביטוח של מגדל | מגדל חברה לביטוח בע“מ וחברת הבת מגדל מקפת קרנות פנסיה
וקופות גמל בע“מ. האמור לא מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני.

כשאתה חושב על הפנסיה שלך
תחשוב מגדל

עבודה,  תאונות  בשתי  נפגעה  אישה 

האחת במאי 2008 והשנייה בפברואר 

2011. הביטוח הלאומי הכיר בתאונות 

ועדות  כאשר  עבודה  כתאונות 

התאונה  בגין  כי  קבעו  רפואיות 

הראשונה נותרה נכות צמיתה בשיעור 

השנייה  התאונה  בגין  ואילו   25%

נותרה נכות צמיתה בשיעור 10%.

בבית  תביעה  הגישה  המבוטחת 

המשפט נגד חברת מנורה במסגרתה 

הביטוח  תגמולי  את  לקבל  עתרה 

התאונות  שני  בגין  זכאית  היא  להם 

מכוח כיסוי מסוג 'ביטוח נוסף- נכות 

מתאונה' הקיים בפוליסה שרכשה.

וחצי  שנים  כשלוש  הוגשה  התביעה 

ובטרם  הראשונה,  התאונה  לאחר 

חלפו שלוש שנים מהמועד בו נקבעה 

בגין  המבוטחת  של  היציבה  נכותה 

הוועדה  ידי  על  הראשונה  התאונה 

הרפואית בביטוח הלאומי. 

התביעה  להתיישנות  טענה  מנורה 

בהסתמך  הראשונה  התאונה  בגין 

הביטוח,  חוזה  לחוק   31 סעיף  על 

של  התיישנות  תקופת  הקובע 

מקרה  קרות  מאז  שנים  שלוש 

הביטוח, ובהסתמך על הלכת אמיתי 

שנפסקה בבית המשפט העליון, לפיה 

במועד  מתחיל  ההתיישנות  מרוץ 

התרחשות האירוע הביטוחי.

שיש  תחילה  קבע  המשפט  בית 

ושבמקרה  לגופה,  פוליסה  כל  לבחון 

אינו  מתאונה  נכות  מסוג  הכיסוי  זה 

מקרה  קרות  מועד  של  הגדרה  כולל 

הביטוח ואף אין בו התייחסות למועד 

מאידך,  מתיישנת.  התביעה   בו 

המבוא לכיסוי קובע שלא ניתן להגיש 

התביעה, אלא לאחר שהמבוטח הפך 

כפי  זאת,  ואף  לצמיתות  נכה  להיות 

 65 שנקבע בכיסוי, בטרם הגיעו לגיל 

שנים. כך הסיק בית המשפט כי נוסח 

הפוליסה מונע הגשת תביעה כל עוד 

הינה  נכותו  בו  במצב  מצוי  המבוטח 

זמנית.

הבחנה בין הודעה לתביעה

בניגוד  כי  המשפט  בית  הוסיף  עוד 

בהלכת  שנדונה  הפוליסה  ללשון 

בין  מבחינה  זו  פוליסה  אמיתי, 

לבין  הביטוח  לחברת  "הודעה" 

המבוטח  שעל  וקובעת  "תביעה", 

לנכות  בנוגע  הודעה  דווקא  להגיש 

שנים  שלוש  בתוך  מתאונה  כתוצאה 

ממועד התאונה.

הייתה  הפוליסה,  כמנסחת  מנורה, 

"תביעה"  בין  הקיים  להבדל  מודעת 

זו שנקבה במינוחים  ל"הודעה". היא 

ניתן  שלא  שקבעה  זאת  והיא  אלה 

התגבשה  בטרם  תביעה  להגיש 

הנכות.

ומועד  מאחר  כי  קבע  המשפט  בית 

הוגדר  לא  הביטוח  מקרה  קרות 

ההתיישנות  ומשתקופת  בפוליסה, 

אלא  אוזכרה  לא  תביעה  להגשת 

הודעה בלבד – המסקנה המתבקשת 

מתחיל  ההתיישנות  מרוץ  כי  הינה 

הפכה  המבוטח  של  נכותו  בו  במועד 

קרות  למועד  שייחשב  לצמיתה, 

קרות  מועד  ולא  הביטוח,  מקרה 

התאונה שגרמה לנכות.

כי  המשפט  בית  ציין  בהחלטתו 

הלכת  את  סותרת  אינה  זו  מסקנה 

הוראות  את  פירשה  זו  שכן  אמיתי, 

בהתייחס  הביטוח  חוזה  חוק 

העליון,  בפני  שהובאה  לפוליסה 

אשר הוראותיה היו שונות מהוראות 

הפוליסה שנדונה במקרה זה.

נראה  המשפט  בית  החלטת  למקרא 

מנורה,  כלפי  בטרוניה  לבוא  אין  כי 

לבית  הביקורת  את  להפנות  אלא 

תחת  הוציא  אשר  העליון  המשפט 

לא  לתוצאות  שמביא  דין  פסק  ידיו 

אחידות התלויות בנוסחים שונים של 

נעיר  דומה.  מטרה  שלכולן  פוליסות 

של  מבוטל  לא  מספר  כי  זה  בהקשר 

שופטים, בהם השופטת עדנה ארבל, 

מעוררת  אמיתי  הלכת  כי  סבורים 

במקרים  בעיקר  קשיים,  מעט  לא 

בהם מתגבשת הנכות היציבה לאחר 

שנים  אף  ולעתים  ממושכת,  תקופה 

שולחן  על  ואמנם,  התאונה.  לאחר 

הצעה  אלה  בימים  מונחת  הכנסת 

בנוגע  הביטוח  חוזה  חוק  לתיקון 

להתיישנות ממועד גיבוש הנכות. על 

הקובע  לחוק,   31 סעיף  ההצעה,  פי 

שלוש  בת  ההתיישנות  תקופת  את 

"ואולם,  יבוא:  ובסופו  יתוקן  השנים, 

נכות  בשל  היא  תביעה  כשעילת 

הביטוח-  ממקרה  כתוצאה  שנגרמה 

ממועד  ההתיישנות  תקופת  תחל 

גיבוש הנכות".

 9778-02-12 )הרצליה(  ]ת.א. 

מרגריטה יעקובוב נ' מנורה[.

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו  הכותב 

ביטוח ונזיקין. 

האירוע  התרחשות  במועד  מתחיל  ההתיישנות  מרוץ  כי  קובעת  אמיתי  הלכת 
הביטוחי | פסיקה זו מעוררת קשיים רבים, ובתי המשפט מצליחים למצוא את 

הדרך לעקפה

מרוץ ההתיישנות בביטוח
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חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

יוצא מן הכלל
בית המשפט נותן פרשנות מצמצמת להנחיות המפקח על הביטוח, לפיהן על 
חברת ביטוח להעלות בהזדמנות הראשונה את כל טענותיה לדחיית כיסוי ביטוחי

לפני קרוב ל-15 שנה פרסם הפיקוח 

כי  הקובעות  הנחיות  הביטוח  על 

ביטוח  חברת  ידי  על  נדחית  כאשר 

לפרט  עליה  מבוטח,  של  תביעתו 

נימוקי  כל  את  הראשונה  בהזדמנות 

הדחייה, ואם לא עשתה כן לא תוכל 

נימוק  יותר  מאוחר  במועד  להעלות 

נוסף לדחיית כיסוי ביטוחי. עם זאת, 

אחיזה  תפסו  לא  עדיין  אלו  הנחיות 

ולא הפכו לנורמה מחייבת. 

חברת  כאשר  מעשית,  מבחינה 

מכתב  למבוטח  שלחה  הביטוח 

הנחיות  פי  שעל  הרי  כיסוי,  דחיית 

שיגיש  תביעה  במסגרת  המפקח, 

הביטוח  חברת  תוכל  לא  המבוטח 

להעלות טענות מעבר לאלה שהועלו 

במכתב דחיית הכיסוי.

בית  של  לפתחו  הגיעה  זו  סוגיה 

שהוגשה  תביעה  במסגרת  המשפט 

חברת  מטעם  הראל  חברת  נגד 

מכונות  בשיווק  העוסקת  מורגל, 

בעקבות  מזון,  לממכר  אוטומטיות 

פריצה שהתרחשה בעסק של מורגל, 

ביטוחי  כיסוי  דחתה  שהראל  ולאחר 

בגין  ביטוח  תגמולי  לשלם  וסירבה 

נזקי הפריצה.

הראל העלתה במסגרת כתב ההגנה 

טענות נוספות, מעבר לאלו שפירטה 

במכתב דחיית הכיסוי. מורגל ביקשה 

על  המפקח  הנחיות  על  להסתמך 

לבית  הגישה  ובהתאם  הביטוח, 

המשפט בקשה למחוק מכתב ההגנה 

לראשונה  הועלו  שלא  הטענות  את 

מכתב דחיית הכיסוי, בטענה כאמור 

שהראל מנועה מלהעלות טענות אלה 

בכתב הגנתה.

שמורגל  שמכיוון  מנגד  טענה  הראל 

שנגנבו  שהמכונות  בתביעה  טענה 

שהכיסוי  הרי  עסקי,  מלאי  היוו 

מוגבל  אלה  למכונות  הביטוחי 

כיסוי  היה  לא  למורגל  וכי  בסכום, 

אלא  למכונות  פריצה  לנזקי  ביטוחי 

שקלים.  אלף   20 בסך  לסכום  עד 

בכתב  שרק  שמכיוון  טענה  הראל 

התביעה טענה מורגל שהמכונות היוו 

היה  ההגנה  שכתב  הרי  עסקי,  מלאי 

עבורה ההזדמנות הראשונה להעלות 

בנוסף,  זה.  בעניין  טענותיה  את 

על  המפקח  שהנחיות  הראל  טענה 

הביטוח אינן חלות, אם חלותן תגרום 

להרחבת מסגרת הכיסוי הביטוחי. 

מחלוקת  שאין  קבע  המשפט  בית 

הנחיות  של  המחייב  למעמדן  בנוגע 

להעלאת  המועד  בנושא  המפקח 

ובחן  ביטוחי,  כיסוי  לדחיית  טענות 

לאור  הראל  של  התנהלותה  את 

טענתה  כי  נקבע  כך  אלו.  הנחיות 

התביעה  בנסיבות  לפיה  הראל  של 

20 אלף  הכיסוי הביטוחי מוגבל לסך 

אם  כי  דחייה,  טענת  אינה  שקלים 

הכיסוי  לגבולות  המתייחסת  טענה 

טענה  היעדר  כך,  לאירוע.  הביטוחי 

של  הגבלה  בדבר  הדחייה  במכתב 

מכשירה  אינה  לתשלום  הסכום 

תביעה לתשלום החורגת מהסכומים 

הנקובים בפוליסה. 

טענתה  את  קיבל  המשפט  בית 

העלתה  מורגל  לפיה  הראל  של 

לראשונה בכתב התביעה את הטענה 

ומכאן  עסקי,  מלאי  היוו  שהמכונות 

לראשונה  להתייחס  יכלה  שהראל 

לטענה זו רק בכתב ההגנה. על בסיס 

נימוקים אלה, דחה בית המשפט את 

סעיפים  למחוק  מורגל  של  בקשתה 

מכתב ההגנה שהגישה הראל.

יש לציין כי מדובר בפרשנות מצמצמת 

של הנחיות המפקח על הביטוח, אשר 

ספק אם עולה בקנה אחד עם כוונת 

מאחורי  העומד  והרציונל  הפיקוח 

של  סבירה  פרשנות  אלו.  הנחיות 

את  לחייב  אמורה  המפקח  הנחיות 

בתך  "ברחל  לפרט  הביטוח  חברות 

לדחיית  הנימוקים  כל  את  הקטנה" 

חלק  לשלם  נכונות  ביטוח.  תביעת 

יתרת  כדחיית  כמוה  מתביעה, 

לקיים  יש  זו  דחייה  ולגבי  התביעה, 

ולפרט  כלשונן,  המפקח  הנחיות  את 

את נימוקי הדחייה.

]ת.א. 42413-11-10 מורגל נגד הראל[

לתביעות  מומחה  עו"ד  הינו  הכותב 

ביטוח ונזיקין.



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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 פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים
news@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

    לעדיף, חברת המידע המובילה בתחום הביטוח 

והפנסיה, דרושים/דרושות נציגי מכירות טלפוניות

מגשימים.  במושב  מהבית/מהמשרד  לעבודה 

מלאה  משרה  החברה.  ע"י  יינתנו  והדרכה  תשתית 

)8.5 שעות ביום( בטווח השעות 08:00-19:00, שכר 

הולם + עמלות. תכונות/כישורים נדרשים:

אמינות, חריצות, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת, 

טובים  תנאים  ומכירתית.  שיווקית  אוריינטציה 

פרטים  ולקבלת  חיים  קורות  לשליחת  למתאימים. 

נוספים: lee@anet.co.il פקס: 03-9076001

מנהל/ת  דרוש/ה  משגב  הביטוח  לסוכנות     

בלקוחות  לטיפול  במשרד(  )עבודה  לקוח 

למייל   חיים  קורות  הפנסיונים.  ההסדרים  בתחום 

limorh@misgav.co.il

סוכן  /ה  דרוש  וותיקה  מובילה  ביטוח  לסוכנות     

עסקיים  לקוחות  תיקי  /ת  /מנהל  חיים  ביטוח  /ת 

יכולת  /ת  רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בעל  /ת  בעל 

מכירה- חובה!  אמינות, חריצות ויכולת התמדה.

+בונוסים,  בסיס  שכר  /ה,  למתאים  רכב  קבלת 

/ת  בעל  דרישות:  /ה!  למתאים  מעולים  תנאים 

רישיון סוכן ביטוח פנסיוני- חובה!

רשיון נהיגה- חובה! המשרה מיועדת לנשים וגברים.

לפרטים: יוסי-050-7448585

    לסוכנות ביטוח במרכז ירושלים דרוש/ה איש/ת 

טלמרקטינג למכירת מוצרי ביטוח. ניסיון במכירות 

טלפוניות- חובה. אפשרויות קידום. בסיס שעתי + 

Zachi@rimonimins.co.il .בונוסים

בית  של  ביטוח  בסוכנות  תפעול  רפרנטית  דרושה   

השקעות מוביל. טיפול שוטף בעבודת סוכני הבית 

בענף  רקע  הביטוח.  חברות  מול  אל  החברה  של 

אופיס,  ביישומי  מלאה  שליטה  יתרון.   – הביטוח 

שקלים.   7000 שכר:   .09:00-18:00– מלאה  משרה 

Hemed.rachi@ds-invest.co.il :קו"ח

עם  פקיד/ה  דרוש/ה  בירושלים  בטוח  לסוכנות   

ניסיון. תנאים טובים למתאימים.

 roni5s@netvision.net.il :קו"ח

אלמנטרי,  חתמת  לציון,  בראשון  ביטוח  לסוכנות    

ניסיון מוכח, משרה חלקית. קו"ח למייל:

gilyam@netvision.net.il 

www.Anet.co.il :ניתן לקרוא את הידיעות בהרחבה באתר

מגדל משיקה באתר האינטרנט שלה אזור תוכן בשפה הערבית. 

אזור התוכן החדש יושק בכנס שכותרתו: "סוף מעש במחשבה תחילה" 

ביטוח,  ביוני בהשתתפות סוכני  יערך ב-23  ודה מרקר. הכנס  שעורכים מגדל 

ראשי רשויות ומובילי דעה בקרב החברה הערבית בישראל.

שהתקיים  חגיגי  באירוע  בחיפה  הפניקס'  'בית  את  חנכה  הפניקס 

חיפה.  עיריית  ראש  יהב,  ויונה  הפניקס  מנכ"ל  לפידות,  אייל  במעמד 

המשכן החדש ישמש את אשכול צפון של החברה, בראשותו של גלעד עמית.

דיסקונט השקעות  דירוג האג"ח של  מורידה בדרגה אחת את  מידרוג 

מסדרות ד'-ט' מרמת Baa1 ל-Baa2. אופק הדירוג נותר שלילי. בהודעה 

של מידרוג נכתב כי "הורדת הדירוג מבטאת את הנזילות החלשה של החברה 

שהורעה מאז מועד מעקב הדירוג האחרון בדצמבר 2012."

בארה"ב  מוביל  פיננסי  מוסד  עם  חוזה  על  לאחרונה  חתמה  סאפיינס 

Decision לניהול החלטות עסקיות, שתהווה רכיב  להטמעת מערכת 

תאפשר  המערכת  כי  מציינים  בסאפיינס  החברה.  של  השוטף  בתפעול  מרכזי 

ותהווה  יעילות  ביתר  עסקיים  תהליכים  הפועל  אל  להוציא  הפיננסי  למוסד 

מאגר מרכזי של רגולציה וכללים עסקיים.

מגדל  מנכ"ל  השבוע  לחצו   ,25 ת"א  למדד  מגדל  של  כניסתה  לרגל 

מקפת, בצלאל צוקר ומנהל ההשקעות הראשי של מגדל, עומר קרייזל, 

לכבוד  שנערך  חגיגי  בבורסה בטקס  המסחר  פתיחת  על  הכפתור המכריז  על 

האירוע.

Artsignet, חברת  ישראל, בשיתוף   G4S ספקית פתרונות האבטחה 

של  ותיעוד  אימות  רישום,  טכנולוגיות  בפיתוח  המתמחה  סטארט-אפ 

יצירות אמנות, הודיעו על שיתוף פעולה במסגרתו מוצע פתרון מיגון ואבטחה 

ליצירות אמנות.

שלמה חברה לביטוח ערכה טיול בן 4 ימים לסוכני הקבוצה במסגרתו 

הם טסו לפראג ולעיר דרזדן שבגרמניה. הקבוצה מנתה כ-60 משתתפים, 

הרכבים  יצרנית  במפעלי  ביקרה  הקבוצה  החברה.  מנכ"ל  אומיד,  אורי  בהם 

סקודה ובמבשלת בירה, הופעה של התיאטרון השחור, ערב פולקלור צ'כי ועוד. 

כמו כן, השתתפו הסוכנים בסקירה של שוק הביטוח הצ'כי והאתגרים בו על ידי 

נציגי חברת ביטוח מקומית. 

"המשווקים הפנסיוניים העצמאיים הם הדור החדש של סוכני הביטוח", 

בית  של  ההשקה  באירוע  הפנסיוני'  'הבית  מנכ"ל  פנחסי,  דן  אמר  כך 

בקרית  מיטב-דש  בבית  התקיים  ההשקה  אירוע  מיטב-דש.  בבעלות  הסוכן 

אריה בפתח תקווה, והשתתפו בו גם אבנר סטפק, מבעלי בית ההשקעות; אילן 

הפנסיוני';  'הבית  דירקטוריון  יו"ר  מויאל,  אבי  ההשקעות;  בית  מנכ"ל  רביב, 

שמעון מירון,  אמנון הירשפלד, לשעבר מנהל שיווק ומכירות בסוכנות שחם; 

סמנכ"ל  אלקיים,  משה  בהכשרה;  ופנסיה  ביטוח  אגף  וראש  למנכ"ל  משנה 

מכירות במנורה; ועוד. 

בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי בעצם המשך גביית תשלום בגין 

אובדן כושר עבודה, לצד המשך הפקת מסמכים אשר עלולים להטעות 

את המבוטח, חידשה מנורה מבטחים את רכיב אובדן כושר העבודה של התובע 

על אף שנקבע בהסכם כי הוא תקף לאחר 10 שנים. כך הוקנתה לתובע זכאות 

להמשיך את הכיסוי הביטוח, בכפוף להשלמת מלוא דמי הביטוח. בית המשפט 

מאריכה  היא  פיו  על  חדש  הסכם  יצר  המבטחת  של  ההתנהלות  אופן  כי  קבע 

וממשיכה את רכיב אובדן עושר עבודה בפוליסת הביטוח.

דירקטוריון בנק הפועלים, אישר את מינויו של ידין ענתבי לממונה על 

יחליף  ענתבי  הבנק.  הנהלת  וחבר  הפועלים  בבנק  הפיננסית  החטיבה 

את רן עוז, שהודיע על רצונו לפרוש מהתפקיד לאחר כחמש שנים. ענתבי כיהן 

בתפקידו האחרון כמנכ"ל דש בית השקעות. קודם לכן כיהן כממונה על שוק 

ההון  וכמפקח על הביטוח במשרד האוצר במשך ארבע שנים.
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סוכנים אלמנטארים

קורסי יסוד
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